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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., předkládá výroční zprávu za rok 2018.
Rok 2018 byl významný pro činnost NRZP ČR v mnoha ohledech.
Od 1. ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zaměstnanosti“), která zavádí pojem chráněný trh práce. Uvádí, že se
jedná pouze o takové zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 %
osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců
a se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu
o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. I když
se jednalo o vládní návrh zákona, Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky se na jeho přípravě významně podílela.
Zákon zavedl také elektronickou evidenci náhradního plnění, což
povede k zabránění podvodům v této oblasti. Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením jsme se zabývali po celý rok.
Splnili jsme svůj slib, že se zasadíme o změnu zákoníku práce, která
bude řešit vztah rent v souběhu s minimální mzdou. Připravili jsme
novelu zákona, kterou podali poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher.
Novela vstoupila v platnost 1. října 2018. Nově se jednoznačně stanoví,
že za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání
se v těchto případech považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné
v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání. Touto
úpravou nedojde k dalšímu zhoršení finanční situace poškozeného.
Téměř po celý rok 2018 jsme řešili problém poukázek při výplatě dávek
hmotné nouze. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
stanoví, že osobám, které pobírají dávky životního minima déle než
půl roku, bude dávka částečně vyplácena v poukázkách, a to v rozsahu
od 35 % výše dávky do 65 % výše dávky. Paušální povinná výplata
dávek pomoci v hmotné nouzi poukázkami poškozuje ty občany, kteří
si z objektivních důvodů nemohou svou ekonomickou situaci zlepšit
prací. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
vytvořila tlak na poslankyně a poslance, a ti podali dva návrhy zákonů,
které používání poukázek při výplatě hmotné nouze omezují.
První návrh, tisk 89, podala paní poslankyně Jana Pastuchová a další
poslanci z Hnutí ANO. Paní poslankyně navrhovala, aby v případě, kdy
částka na výplatu v poukázkách nebude dosahovat 500 Kč, poukázky
již nebyly použity. A dále navrhovala, aby poukázky nebyly vypláceny
v případě, že příjemce hmotné nouze je klientem pobytové sociální

služby nebo je déle než jeden měsíc ve zdravotnickém zařízení. Dále
nebudou poukázky vypláceny u osob, u kterých je omezena svéprávnost
anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele.
Vláda vyslovila s tiskem 89 souhlas. To znamená, že jej plně podpořila.
Druhý návrh, tisk 99, podal pan poslanec Vít Kaňkovský
KDU–ČSL a další poslanci z dalších politických stran. Tento návrh
vyčleňoval z výplaty dávek poukázkami daleko širší skupinu osob.
Poukázky by neměly být použity u osob, které jsou invalidní ve
III. stupni, u osob pečujících o děti závislé na péči v I.–IV. stupni,
dále u poživatelů příspěvku na péči ve II.–IV. stupni závislosti,
osobám, kterým byl ustanoven opatrovník a dále osobám starším 68
let. Nakonec, po mnoha peripetiích byla schválena novela zákona
v našem pojetí, tj. že osvobození od poplatků se vztahuje na velmi
široký okruh příjemců hmotné nouze.
V březnu 2018 se uskutečnil v Praze 15. ročník předávání cen
Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky –
MOSTY. Partnerem předávání cen bylo hlavní město Praha.
Rok 2018 byl rokem zcela nové zákonné úpravy zdravotnických
prostředků. Vládou byl předložen návrh novely zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění. Zákon reagoval na nález Ústavního
soudu, sp. zn. Pl. ÚS 3/15, kterým byla zrušena ta ustanovení zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která určovala, že
nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován
v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje průzkumem
trhu zdravotní pojišťovna.
V důsledku schválení zákona došlo, s účinností k 1. lednu 2019,
k faktickému vyprázdnění oddílu C přílohy č. 3. zákona č. 48/1997 Sb.
Cílem zákona bylo proto zajistit širokou dostupnost plně hrazených
zdravotnických prostředků a zároveň minimalizovat ekonomické
dopady do systému veřejného zdravotního pojištění. NRZP ČR se
významnou měrou podílela na úpravě původního vládního návrhu,
a to především prostřednictvím Pacientské rady, ale i osobním
jednáním s ministrem zdravotnictví. Podařilo se nám významně
doplnit a upravit tzv. strom zdravotnických prostředků.
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Významnou aktivitou NRZP ČR bylo zvýšení příspěvku na péči
ve IV. a III. stupni. Senát původně schválil novelu zákona o sociálních
službách, kterou se zvyšoval příspěvek na péči ve IV. stupni pro
příjemce, kterým je péče poskytována v jejich domácnosti. Nám se,
ve spolupráci s některými poslanci, podařilo prosadit také zvýšení
příspěvku na péči ve III. stupni. Takže od dubna 2019 se zvyšuje
příspěvek na péči ve IV. na 19 200 Kč měsíčně a od července 2019
příspěvek ve III. stupni na 12 800 Kč měsíčně.

Rok 2018 byl významný i z pohledu realizace projektů z Evropských fondů. Nejdůležitějšími projekty z Evropských fondů byly
Zvýšení kapacity NRZP ČR a projekt Zvýšení kapacity členských
organizací NRZP ČR. V roce 2018 jsme zahájili realizaci tří projektů na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
a to v Ostravě, v Brně a s Českými drahami. Již od roku 2007 realizujeme projekt Distribuce euroklíče, a vzdělávání pracovníků KÚ
v oblasti zdravotního postižení.

V roce 2018 jsme zahájili sérii jednání o liberalizaci trhu
železniční dopravy osob. Současná situace je taková, že si cestující
po liberalizaci trhu bude muset sám zajistit objednání cesty
a zakoupení jízdenky u několika dopravců současně, případně musí
sám vyřešit detaily při přestupu, musí sám koordinovat jednotlivé
dopravce, povede jednoznačně k dramatickému zhoršení podmínek
pro cestující se zdravotním postižením, oproti přechozímu stavu,
kdy na trhu byl jediný dopravce a pro celé území České republiky
fungoval jednotný systém pro objednání přepravy nebo asistence.
Tato jednání vyvrcholila v roce 2019.

NRZP ČR je zastoupena i v dalších organizacích, jako je Poradní
sbor Ochránkyně lidských práv, Pacientská rada, Pracovní komise
Pacientské rady, a v dalších pracovních týmech. Jsme pravidelnými
účastníky jednání některých orgánů Poslanecké sněmovny
a pracovních komisí Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany. Pět členů předsednictva NRZP ČR je členem
VVZPO. Po celý rok jsme se účastnili práce všech pracovních
komisí VVZPO a samozřejmě také pléna Výboru. Předsedou Výboru
byl předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš, který se
pravidelně účastnil jednání Výboru, a pod jeho vedením se nám
podařilo v loňském roce řešit řadu závažných problémů.
NRZP ČR se účastnila plnění Národního plánu podpory OZP, který
by měl být na roky 2015–2020. Připravila vlastní návrhy do plánu
a účastnila se jednání s jednotlivými resorty o jejich podílu na přípravě
cílů a opatření Nového plánu vyrovnávání.
NRZP ČR se jako spoluvyhlašovatel Národního rozvojového programu
mobility pro všechny účastnila všech aktivit programu. Spolupracovala na
poradenských dnech pro jednotlivé investory a na různých konferencích
a setkáních s představiteli měst propagovala myšlenku Národního rozvojového programu mobility pro všechny na zpřístupňování obecních zařízení.

Jedním z našich hlavních úkolů je také informovanost osob se
zdravotním postižením, ale i veřejnosti, o problematice zdravotního
postižení a o jednotlivých změnách, které se v této oblasti dějí.
NRZP ČR má samozřejmě vlastní webové stránky, Facebook, vydává
také svůj časopis Mosty pro integraci a pořádá různé konference
a vzdělávací aktivity. Současně také spolupracujeme se zahraničními
organizacemi. Nejrozsáhlejší spolupráce je s Evropským fórem
zdravotně postižených (EDF), které sdružuje Národní rady OZP
v členských zemích EU a dále velké mezinárodní organizace
specifických onemocnění.
Za úspěchy, které se Národní radě osob se zdravotním postižením
České republiky podařilo v roce 2018 dosáhnout, bych rád poděkoval
všem členským organizacím NRZP ČR, všem pracovníkům a dobrovolníkům NRZP ČR, všem partnerům a sponzorům, kteří nás
podporují a podporovali. Bez jejich pomoci by se nám mnoho věcí
nepodařilo a mnohé projekty by se neuskutečnily.

Mgr. Václav Krása
předseda
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NRZP ČR SE PŘEDSTAVUJE
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky vznikla
na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených
dne 27. června 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených
v rámci České republiky. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním
a koordinačním orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv
a zájmů osob se zdravotním postižením. Spolupracuje s orgány státní
správy a samosprávy v České republice a s mezinárodními organizacemi
a institucemi, je nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem
organizací osob se zdravotním postižením v České republice.
Z tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany a zastupuje občany se zdravotním postižením v dalších významných organizacích, jako je například Svaz měst
a obcí České republiky, Řídicí výbor Národního rozvojového programu
mobility pro všechny a v dalších institucích. Je členem mezinárodních
organizací Disabled Peoples’ International, Rehabilitation International,
European Disability Forum a FIMITIC.
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky má
celostátní působnost. Organizačními jednotkami na úrovni krajů jsou
Krajské rady NRZP. V rámci krajské struktury pracují koordinátoři
jako profesionální pracovníci, kteří pomáhají Krajským radám NRZP
v prosazování jejich zájmů na regionální úrovni.

Pro řešení společných otázek života osob se zdravotním postižením
jsou v Národní radě osob se zdravotním postižením České republiky
ustaveny odborné komise, sociální, legislativní, pro odstraňování
bariér, pro zdravotnictví, pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci,
vzdělávání a pro problematiku osob s duševním onemocněním.
Jejími členy jsou významní odborníci z různých oblastí života.
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je
celostátním poskytovatelem odborného sociálního poradenství.
Centrální pracoviště je v sídle NRZP ČR v Praze a detašovaná
pracoviště jsou v Plzni, v Brně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích,
Českých Budějovicích, v Liberci a v Otrokovicích. Národní rada
osob se zdravotním postižením České republiky sdružovala
k 31. 12. 2017 celkem 96 organizací osob se zdravotním postižením
nebo jejich zástupců. Národní rada osob se zdravotním postižením
České republiky byla zároveň zřizovatelem šesti o. p. s., a to Centrum
pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Centrum pro zdravotně
postižené Karlovarského kraje, Centrum pro integraci osob se
zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, Centrum pro
zdravotně postižené Pardubického kraje, Centrum pro zdravotně
postižené a seniory Středočeského kraje a Centrum pro zdravotně
postižené Ústeckého kraje. Dále je zřizovatelem ústavu Institut
rovných příležitostí a Jihočeského centra rovných příležitostí, z. ú.,
se sídlem v Prachaticích.
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ČINNOST NRZP ČR
ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR
Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky je rozvíjena na následujících úrovních:
1. NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
zastupování ČR ve světové organizaci –
Rehabilitation International (RI);
 zastupování ČR ve světové organizaci –
Disabled Peoples’ International (DPI);
 zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci
občanů se zdravotním postižením a jejich
organizací – European Disability Forum (EDF);
 zastupování ČR v zastřešující Evropské organizaci
občanů s tělesným postižením (FIMITIC);
 využívání informačního servisu, zejména EDF, RI a DPI;
 prezentace informací ze zahraničí;
 prezentace ČR v zahraničí;


2. NA REPUBLIKOVÉ ÚROVNI
 naplňování funkce hlavního poradního orgánu
Vládního výboru pro občany se zdravotním postižením;
 spolupráce s významnými institucemi a organizacemi
(např. Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Parlamentem ČR,
SFDI ČR, UZS ČR, odborovými organizacemi apod.);








připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní
podmínky zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel;
zajišťování koordinační a metodické činnosti
ve prospěch členských organizací NRZP ČR;
zpracovávání informací s tematikou
podpory osob se zdravotním postižením;
vydávání časopisu NRZP ČR – MOSTY –
časopis pro integraci;














vydávání publikací;
zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdravotním
postižením na stránkách www.nrzp.cz a na Facebooku;
zpracovávání analýz, průzkumů a alternativních zpráv;
zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí;
pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzů;
realizace projektů z evropských fondů zaměřených na podporu
samostatného života osob se zdravotním postižením;
realizace projektu odborného sociálního poradenství
pro osoby se zdravotním postižením;
realizace projektu Euroklíč;
realizace projektů financovaných z EU;

3. NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
spolupráce s krajskými zastupitelstvy
při plánování a realizaci regionální politiky;
 metodická a organizační pomoc krajským
radám osob se zdravotním postižením;










přímá podpora koordinační a informační činnosti
krajských rad osob se zdravotním postižením;
podpora aktivit krajských rad osob se zdravotním postižením
při naplňování hlavních cílů organizace v regionech;
iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postiženým a krajských
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb;
realizace projektů z evropských fondů
zaměřených k podpoře samostatného života
osob se zdravotním postižením.
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PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR
Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním
postižením České republiky, z. s., je Republikové shromáždění,
které se sešlo dne 18. října 2018 v Praze. XX. republikové
shromáždění schválilo Prohlášení k novele zákona
č. 108/2006 Sb., o zvýšení příspěvku na péči ve III. a čtvrtém
stupni. XX. republikové shromáždění přijalo toto usnesení:
U SN E SE N Í XX. REPUBLIKOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ NRZP ČR,
KONANÉHO V PRAZE DNE 18. ŘÍJNA 2018
Republikové shromáždění schvaluje:
 program jednání XX. RS NRZP ČR
 jednací a volební řád XX. RS NRZP ČR
 zprávu o činnosti za období od posledního RS NRZP ČR
 zprávu o hospodaření NRZP ČR za rok 2017
 prohlášení

RS NRZP ČR k jednání Poslanecké
sněmovny o příspěvku na péči
 změnu stanov NRZP ČR
Republikové shromáždění volí:
 předsedajícím Václav Krásu
 návrhovou komisi ve složení:
Jiří Morávek,
Jaroslav Slavík,
Jiří Vencl
 volební komisi ve složení:
Václav Letocha,
Marie Divišová,
René Molitoris
 Mgr. Milana Langera členem předsednictva NRZP ČR

Republikové shromáždění bere na vědomí:
jmenování zapisovatelky RS NRZP ČR: Michaela Kubíčková
 zprávu RKK za období od posledního RS NRZP ČR
 zprávu o činnosti KRZP a zprávu o činnosti
krajských koordinátorů NRZP ČR
 zprávu o činnosti odborných pracovních komisí
Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky


Mezi Republikovým shromážděním Národní rady zdravotně
postižených České republiky je nejvyšším orgánem Republikový
výbor, který zasedá zpravidla dvakrát ročně. V roce 2018 se
Republikový výbor NRZP ČR sešel 19. dubna 2018 a 20. září 2018.

RV NRZP ČR v dubnu 2018 schválil rozpočet Národní rady
zdravotně postižených České republiky na rok 2018, vyhlásil další
ročník ceny NRZP ČR – MOSTY a projednal další organizační
záležitosti. RV NRZP ČR přijal 19. dubna 2018 toto usnesení:
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR
DNE 19. DUBNA 2018
Republikový výbor NRZP ČR
určuje zapisovatele
paní Michaelu Kubíčkovou
 volí návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Jiří Morávek a Jaroslav Slavík
 schvaluje program jednání
 bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR
o činnosti předsednictva od posledního jednání
RV NRZP ČR ze dne 14. 9. 2017
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ČINNOST ORGÁNŮ NRZP ČR
schvaluje usnesení k novele zákona č. 48/1997 Sb.
RV NRZP ČR žádá ministra zdravotnictví České republiky pana Adama Vojtěcha, aby akceptoval změnu § 16,
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
navrženou NRZP ČR, která rozšiřuje podmínku jediné
možnosti léčby na prokazatelně nejúčinnější možnost
léčby. Tito pacienti tak budou moci požádat o mimořádnou úhradu léčby i v případě, kdy jejich dosavadní
léčba je neúčinná nebo je pro ně zbytečně zatěžující či
dobu jejich léčení značně prodlužující, a jejich léčba
bude hrazena.
 NRZP ČR dále žádá ministra zdravotnictví, aby nová
zákonná úprava registrace a úhrad zdravotnických
prostředků z veřejného zdravotního pojištění, která je
nyní projednávána, nevedla ke zhoršení současného stavu
v dostupnosti zdravotnických prostředků pro pojištěnce.
Předpokládáme naopak, že nová úprava umožní jejich
snazší dostupnost. Očekáváme, že nová právní úprava
bude akceptovat, že zdravotnický prostředek, u kterého
část ceny uhradí pacient, bude převeden přímo do
jeho vlastnictví a z veřejného zdravotního pojištění
budou pacientovi hrazeny nezbytné opravy takového
zdravotnického prostředku po dobu trvání celé jeho
směrné užitné doby.
 RV
 NRZP ČR vyhlašuje XVI. ročník ceny Národní rady osob
se zdravotním postižením České republiky – MOSTY 2018.
Doporučuje, aby se předání cen uskutečnilo ve spolupráci
s Krajem Vysočina. Současně stanoví předběžně termín na
čtvrtek 21. března 2019. Pověřuje předsednictvo Národní
rady osob se zdravotním postižením České republiky ke
změně spolupořadatele a dne konání, pokud by se vyskytly
jakékoliv problémy při pořádání akce.












RV
 NRZP ČR schvaluje rozpočet NRZP ČR
v oblasti vlastní činnosti na rok 2018.
RV
 NRZP ČR bere na vědomí zprávu
o vyúčtování projektů za rok 2017.
RV
 NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedkyně
Republikové kontrolní komise NRZP ČR.
RV
 NRZP ČR bere na vědomí termíny jednání orgánů
Národní rady osob se zdravotním postižením
České republiky, a to Republikové shromáždění
dne 18. 10. 2018 a Republikový výbor dne 20. 9. 2018.

RV NRZP ČR přijal 20. 9. 2018 toto usnesení:
USNESENÍ Z JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR
DNE 20. ZÁŘÍ 2018
Republikový výbor NRZP ČR
 určuje

zapisovatele
paní Michaelu Kubíčkovou
 volí návrhovou komisi ve složení:
Jiří Morávek a Jaroslav Slavík
 schvaluje

program jednání
 bere na vědomí zprávu předsedy Národní rady osob se
zdravotním postižením České republiky o činnosti předsednictva
od posledního jednání RV NRZP ČR ze dne 19. 4. 2018
 RV
 NRZP ČR bere na vědomí informace
o XVI. ročníku vyhlášení cen NRZP ČR MOSTY 2018
 RV
 NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedkyně
Republikové kontrolní komise NRZP ČR
 RV
 NRZP ČR bere na vědomí zprávu ředitele regionálního odboru
o činnosti koordinátorů a předsedů krajských NRZP o činnosti
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PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
Na území všech krajů jsou ustaveny krajské NRZP:
NRZP Praha, NRZP Středočeského kraje,
NRZP Jihočeského kraje, NRZP Plzeňského kraje,
NRZP Karlovarského kraje, NRZP Ústeckého kraje,
NRZP Libereckého kraje, NRZP Královéhradeckého kraje,
NRZP Pardubického kraje, NRZP Kraje Vysočina,
NRZP Jihomoravského kraje, NRZP Olomouckého kraje,
NRZP Moravskoslezského kraje a NRZP Zlínského kraje.
Cílem činnosti každé krajské NRZP je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti
s orgány státní správy a samosprávy na území příslušného kraje.
Nejvyšším orgánem krajské NRZP je Krajské shromáždění NRZP,
které je složeno ze zástupců členů na krajské úrovni a v roce 2018
se v každém kraji sešlo nejméně jednou, aby realizovalo usnesení
ústředních orgánů Národní rady osob se zdravotním postižením
České republiky v podmínkách krajů, iniciovalo vypracovávání
a realizaci krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením, prosazovalo strategické cíle osob se zdravotním
postižením a určovalo způsoby jejich dosahování na území krajů.
Z každého jednání Krajského shromáždění NRZP byl pořízen zápis.
V období mezi Krajskými shromážděními je nejvyšším orgánem
krajské NRZP volený Krajský výbor NRZP, který iniciuje a koordinuje
naplňování cílů krajské NRZP a poslání NRZP ČR na území kraje.

Krajští koordinátoři pomáhají členským organizacím, distribuují tiskoviny,
jednají s představiteli krajské samosprávy a s představiteli jednotlivých
měst a obcí, spoluvytvářejí a aktivně prosazují Krajské plány vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a podílejí se na
monitorování a vyhodnocování jejich jednotlivých opatření.
V roce 2018 krajští koordinátoři
 pololetně zpracovávali a zasílali zprávu o činnosti krajské NRZP,
 pololetně zasílali aktualizovaný přehled členských organizací v krajské NRZP,
 ve spolupráci s předsedou krajské NRZP zajišťovali alespoň jednou
ročně krajské shromáždění NRZP a zasílali zápis ze zasedání
 alespoň čtyřikrát ročně zajišťovali zasedání Krajského
výboru NRZP a zasílali zápisy ze zasedání,
 koordinovali propagaci Národního rozvojového
programu mobility pro všechny,
 zajišťovali konference, přednášky, semináře a workshopy v krajích,
 koordinovali spolupráci se Státním památkovým
ústavem v návaznosti na memorandum,
 realizovali projekt Handycars,
 účastnili se na akcích členských organizací sdružených v krajských NRZP,
 průběžně aktivně prováděli nábor nových členů
(řádných i přidružených) krajských NRZP,





Krajský výbor NRZP se sešel v roce 2018 v každém kraji nejméně
čtyřikrát a z každého jednání byl pořízen zápis. Všechny krajské
NRZP při naplňování cílů a realizaci úkolů spolupracují s regionálními
pracovišti Národní rady osob se zdravotním postižením České
republiky, která jsou zřízena ve všech krajských městech, jsou
pracovišti regionálních zaměstnanců NRZP ČR – krajských
koordinátorů a jsou zázemím pro činnost krajských NRZP.



průběžně distribuovali Euroklíče,
podávali žádosti o dotace z prostředků krajů, měst, nadací apod.,
průběžně aktualizovali informace o krajských NRZP,
zveřejňovali pozvánky a informace o pořádaných akcích v regionech
v tištěné podobě i na webu a intranetu NRZP ČR
plnili další aktuální úkoly dle pokynů.

Volení představitelé v regionech tvořili spolu s krajskými koordinátory
nezastupitelnou oporu širokého hnutí osob se zdravotním postižením
a přinášeli cennou zpětnou vazbu vedení Národní rady osob se
zdravotním postižením České republiky i všem jejím zaměstnancům.
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ČINNOST NRZP ČR
ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA NRZP ČR

REPUBLIKOVÁ KONTROLNÍ KOMISE

Mgr. Václav KRÁSA, předseda NRZP ČR

Jana BRABENCOVÁ, předsedkyně

Mgr. Jiří MORÁVEK, I. místopředseda NRZP ČR

Marie DIVIŠOVÁ, členka

Jiří VENCL, místopředseda NRZP ČR

Zdeněk KAŠPAR, člen

Mgr. Jan UHERKA, místopředseda NRZP ČR

Viliam ŠUŇAL, člen

Mgr. Ing. Petr BĚHUNEK, místopředseda NRZP ČR

Marcela VÁCLAVÍKOVÁ, členka

Taťána FISCHEROVÁ, členka předsednictva NRZP ČR (do 30. června 2018)
Mgr. Milan LANGER, člen předsednictva NRZP ČR (od 18. října 2018)
Mgr. Šárka PROKOPIUSOVÁ, členka předsednictva NRZP ČR

ČLENOVÉ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR
PŘÍMO ZVOLENÍ ČLENOVÉ

PŘEDSEDOVÉ KRAJSKÝCH NRZP

Mgr. Ivana AMBROSOVÁ,
ředitelka Domova Sedlec SPMP

PhDr. Lukáš KARNET, předseda NRZP Jihomoravského kraje

Olga FRÜHAUFOVÁ,
předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s.
Mgr. Věra KOSINOVÁ,
předsedkyně sdružení DANETA
JUDr. Václav LETOCHA,
předseda Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Alena LOUDOVÁ,
místopředsedkyně Klubu bechtěreviků ČR
Anna MARTÍNKOVÁ,
Sdružení rovných šancí, z. s.
Petr NOVÁK,
ředitel centra služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem
Jaroslav PAUR,
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Zdeňka PETROVIČOVÁ,
členka předsednictva Klubu bechtěreviků České republiky
Jaroslava PETRUSOVÁ,
předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

Jiřina KOCMANOVÁ, předsedkyně NRZP Kraje Vysočina
Mgr. Martin KROLL, předseda NRZP Libereckého kraje
Radim KOZLOVSKÝ, předseda NRZP Moravskoslezského kraje
Mgr. Milan LANGER, předseda NRZP Olomouckého kraje
Ing. Jitka LÍKAŘOVÁ, předsedkyně NRZP Karlovarského kraje
Ing. Helena MÁDLOVÁ, předsedkyně NRZP Jihočeského kraje
Milan PEŠEK, předseda NRZP Pardubického kraje
Jaroslav SLAVÍK, předseda NRZP Ústeckého kraje
Mgr. Jan UHERKA, předseda NRZP Zlínského kraje
PhDr. Miroslav VALINA, předseda NRZP Plzeňského kraje
Ing. Jiřina VECKOVÁ, předsedkyně NRZP Středočeského kraje
Jiří VENCL, předseda NRZP Praha
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ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR
AMA – společnost onkologických pacientů,
jejich rodinných příslušníků a přátel
Františka Malíka 997/12, 434 01 Most
Amelie, o. s.
Šaldova 15, 180 00 Praha 8
Andělská křídla, o. s.
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4 – Háje
APROPO – asociace pro postižené
Chrpová 536/2a, 736 01 Havířov
ARCUS – onko centrum
Ješov 24, 783 24 Slavětín
Asociace muskulárních dystrofiků ČR
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4
Asociace POLIO
Jabloňová 2891, 106 00 Praha 10
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně
postižených v ČR – zapsaný spolek, z. s.
Dvořákova 1331/20, 405 02 Děčín
AUDIOHELP, z. s.
Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň
AUTISTIK
Kyselova 1189/24, 182 00 Praha 8
CEREBRUM, o. s.
Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8
Cestovní klub KID –
klub invalidních dobrodruhů, o. s.
Brněnská 48, 323 00 Plzeň
Česká abilympijská asociace, z. s.
Sladkovského 2824‚ 530 02 Pardubice
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Dygrýnova 816/8, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Česká společnost AIDS pomoc
Malého 3/282, 186 21 Praha 8 – Karlín

ČKO – Český klub ohluchlých
Janovská 396, 109 00 Praha 10

Nedoslýchaví – Neslyšící, z. s.
Litoměřická 136/35, 405 02 Děčín III – St. Město

e-Inkluze sdružení pro digitální
inkluzi osob znevýhodněných
nebo zdravotně postižených
Hřebečská 2680, 272 01 Kladno

Neslyšící s nadějí, o. s.
Na Křečku 365,
109 04 Praha 10 – Horní Měcholupy

FIT-ILCO Praha, z. s.
Polská 1664/15, 120 00 Praha 2
Informační centrum rodičů
a přátel sluchově postižených, z. s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5
Já člověk, o. s.
Pod Lesem 166, 439 09 Slavětín
Jdeme autistům naproti – Olomouc, o. s.
Žilinská 26, 779 00 Olomouc
Klub bechtěreviků
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
Klub DEMKA Příbram
Obránců míru 78, 261 01 Příbram VII
Klub nemocných cystickou fibrosou
Kudrnova 22/95, 150 06 Praha 5

OÁZA Hodonín středisko speciálních služeb, z. s.
Rybářská 4072/34, 695 01 Hodonín
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
Oblačná 450/1, 460 01 Liberec 1
Občanské sdružení KOLUMBUS
Keplerova 712/32, 400 07 Ústí nad Labem
Občanské sdružení rodičů a přátel uměle
ventilovaných a kvadruplegických pacientů
V Podbabě 46, 160 00 Praha 6
OBZOR Liberec, z. s.
Na Pískovně 669/48, 460 14 Liberec
Organizace nevidomých, z. s.
Fritzova 4258/2, 586 01 Jihlava
Pacienti IBD, z. s.
Polská 1664/15, 120 00 Praha 2

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova
Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6 – Řepy

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Netroufalky 787/3, 625 00 Brno

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
U Zámku 5, 273 05 Smečno

PARENT PROJECT, z. s.
Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice

Labská stezka, o. s.
Kovansko 45, 289 31 Bobnice

Parkinson-Help, z. s.
Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 1

LIPKA, z. s.
Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov

Podkrkonošská společnost přátel dětí
zdravotně postižených Semily, z. s.
Nádražní 213, 513 01 Semily

Moravskoslezská unie neslyšících, o. s.
Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava 2

Česká společnost pro duševní zdraví
Zvonařova 6, 130 00 Praha 3

Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu
a orientace České republiky, z. s.
Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava

Česká unie neslyšících
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1

Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
Ke Karlovu 455/2, 120 00 Praha 2

Pomocná ruka na pomoc starým
a handicapovaným občanům, z. s.
Školní 211/32, 796 01 Prostějov
Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
proPAS, z. s.
Klimentská 40, 110 00 Praha 1
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PŘEDSTAVENÍ NRZP ČR
Revma Liga Česká republika, z. s.
Na slupi 450/4, 128 00 Praha 2

Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Koláčkova 1875/4, 182 00 Praha 8

Rodinné centrum ROZÁRKA
Průběžná 2503/38, 370 04 České Budějovice

Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením v České republice, z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8

SDMO – Sdružení pro komplexní
péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Klimentská 1236/9, 110 00 Praha 1
Sdružení CHEWAL, z. s.
Bystřice 1280, 739 95 Bystřice
Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z. s.
Kupkova 664/62, 638 00 Brno
Sdružení pro rehabilitaci osob
po cévních mozkových příhodách, o. s.
Elišky Peškové 741/17, 150 00 Praha 5
Sdružení rodičů a přátel
diabetických dětí v ČR, z. s.
Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8
Sdružení rovných šancí, z. s.
Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod
Sdružení Ty a Já, z. s.
Resslova 370/14, 301 00 Plzeň

Společnost pro pomoc
při Huntingtonově chorobě, z. s.
Velké náměstí 37/46, 500 03 Hradec Králové
Spolek pro podporu cestování
handicapovaných, z. s.
Havlíčkova 210, 407 21 Česká Kamenice
Spolek psoriatiků
a atopických ekzematiků
Budínova 67/2, 180 00 Praha 8
Spolek rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí Daneta
Nerudova 1180/28, 500 02 Hradec Králové
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Lužická 101/7, 779 00 Olomouc
Spolek uživatelů kochleárního implantátu
U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5

Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201
Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně

Spolek zdravotně postižených
a seniorů Veselsko
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

Sdružení zdravotně postižených
Karlovy Vary – Stará Role, z. s.
Dvořákova 661/11, 360 17 Karlovy Vary

Spolek zdravotně postižených
Bučovice a okolí
Sovětská 912, 685 01 Bučovice

SELF HELP Ústí nad Labem, z. s.
Stroupežnického ul. 9, 400 01 Ústí nad Labem

Spolek zdravotně postižených občanů
Palackého 1454/14, 695 01 Hodonín

Speciální pečovatelská služba, z. s.
Hřebečská 2680, 272 01 Kladno

Spolek zdravotně postižených
občanů a jejich přátel
Sámova 1653/32, 700 30 Ostrava

Společnost dialyzovaných
a transplantovaných, z. s.
Ohradní 1368/4, 140 00 Praha 4

Sportovní klub vozíčkářů
Pardubice NEZLOMENI
Bělehradská 513, 530 09 Pardubice
Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s.
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
Svaz diabetiků České republiky, z. s.
Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v České republice, z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
Svaz postižených civilizačními
chorobami v České republice, z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
Svaz zdravotně postižených – Šumava, z. s.
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
Svaz zdravotně postižených Rakovník, z. s.
nábř. T. G. Masaryka 2486, 269 01 Rakovník
Svépomocná společnost Mlýnek, z. s.
Nádražní 1110/44, 702 00 Ostrava
Šance Lovosice, z. s.
Školní 476/3, 410 02 Lovosice
TRIANON, z. s.
Na Horkách 1701, 737 01 Český Těšín
Unie neslyšících Brno, z. s.
Palackého třída 19/114, 612 00 Brno
Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.
Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1
Ústecký Arcus, z. s.
Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem

Spolek zrakově postižených masérů
Štefánikova 1163/2, 742 21 Kopřivnice

Za sklem, o. s.
Pardubská 293, 763 12 Vizovice

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Liškova 959/3, 142 00 Praha 4

SPOLU Olomouc, z. s.
Dolní náměstí 27/38, 779 00 Olomouc

ZDRAPOSO, z. s.
Gagarinova 2048, 356 01 Sokolov

Společnost Parkinson, z. s.
Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, spolek
Varenská 3098/40a, 702 00 Ostrava

Žatecký spolek Handicap, z. s.
Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
POZN.: Stav k 31. 12. 2018
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ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR
S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ

PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE
NRZP ČR

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub celiakie Brno
Libušino údolí 514/150, 623 00 Brno

Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s.
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub Pavučinka Domažlice
Na Milotově 310, 344 01 Domažlice
Domov pro mne, z. s.
Kounicova 299/42, 602 00 Brno
Handy Club Ostrava, z. s.
Palackého nám. 3, 301 00 Ostrava
Občanské sdružení AMICUS-BRNO
Tuřanská 238/21, 620 00 Brno
Sdružení CHEWAL, z. s.
Bystřice 1280, 739 95 Bystřice

Celia-život bez lepku, o. p. s.
Nová Ves 198, 463 31 Nová Ves
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.
Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
DEBRA ČR, z. ú.
Černopolní 212/9, 613 00 Brno–Černá Pole
DUHOVÝ MOST
Informační Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s.
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice
EkoCentrum ARISTOTELÉS, o. p. s.
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s.
Palachova 1303, 547 01 Náchod

PROSAZ – Společnost pro sociální
rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
Kodymov 2526, 158 00 Praha 5

Slezský klub stomiků Ostrava, z. s.
Francouzská 6015/69, 708 00 Ostrava–Poruba

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.
Školní 2213, 470 01 Česká Lípa

Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z. s.
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Sportovní Klub Pohodáři FLOTILA K2, z. s.
Průběžná 38, 370 04 České Budějovice

Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., OkO Příbram
Žežická 193, 261 01 Příbram VII

Tichý svět, o. p. s.
Staňkovská 378, 198 00 Praha 9

POZN.: Stav k 31. 12. 2018
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PŘEDSTAVENÍ NRZP ČR
PŘEHLED SUBJEKTŮ ZŘÍZENÝCH NRZP ČR
1) CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594145
Jana Černého 8/28
503 41 Hradec Králové
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 odborné sociální poradenství,
 sociálně aktivizační služby

4) JIHOČESKÉ CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY, o. p. s.
IČ: 26594463
SNP 559, 383 01 Prachatice
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 odborné sociální poradenství
 osobní asistence
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

7) CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26593661
Štefánikova 25
400 01 Ústí nad Labem
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 odborné sociální poradenství
 osobní asistence

2) CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 265 94 625
Bělehradská 389
530 09 Pardubice–Polabiny
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 osobní asistence
 sociální rehabilitace
 odborné sociální poradenství

5) JIHOČESKÉ CENTRUM
ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
IČ: 03482952
SNP 559, Prachatice II
383 01 Prachatice
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 provoz půjčoven pro osoby
se zdravotním postižením –
na základě živnostenského listu

8) INSTITUT ROVNÝCH
PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
IČ: 02810204
Partyzánská 7
170 00 Praha 7
Poskytované služby:
 realizace vzdělávacích kurzů

3) CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594544
Hřebečská 2680, 272 02 Kladno
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 odborné sociální poradenství
 osobní asistence
 sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

6) CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
KARLOVARSKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594307
Sokolovská 119/54
360 05 Karlovy Vary
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
 odborné sociální poradenství
 osobní asistence

POZN.: Stav k 31. 12. 2018

N Á R O D N Í R A D A O S O B S E Z D R A V O T N Í M P O S T I Ž E N Í M Č E S K É R E P U B L I K Y

15

PROJEKTY NRZP ČR
OBSAH
18 O
 bhajoba zájmů a práv osob se zdravotním postižením
23 P
 oradenství NRZP ČR
25 P
 odpora členským organizacím NRZP ČR
25 P
 osílení kapacity NRZP ČR
26 V
 zdělávání pracovníků krajských úřadů
27 P
 odpora zaměstnanosti OZP v Jihomoravském kraji
27 P
 odpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem
na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí
28 P
 říprava OZP na zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci
28 J ob klub, s rekvalifikací zpět do práce
28 N
 asedni na expres směr pracovní kariéra
29 P
 odpora pečujících osob v Praze
29 V
 ěkem 55+ a zdravotním postižením nekončí pracovní kariéra
30 E
 uroklíč

NÁRODNÍ

RADA

OSOB

SE

Z D R AV O T N Í M

POSTIŽENÍM
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PROJEKT

OBHAJOBA ZÁJMŮ A PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Doba realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Václav Krása
Poskytovatel dotace: dotačního program Úřadu vlády České republiky – Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky se v roce 2018 věnovala standardním úkolům, které vyplývají z jejích
stanov a zakládacích listin – být střechovou organizací osob se zdravotním postižením. Jako každý rok jsme největší pozornost
věnovali změnám zákonů, které by zlepšily postavení osob se zdravotním postižením a usnadnily jejich zapojení do společnosti.
NRZP ČR SE ZABÝVALA TĚMITO ZÁLEŽITOSTMI:
Novelou zákoníku práce, která upravila výši rent
ve vztahu k minimální mzdě.
 Novelou zákona o hmotné nouzi – zrušení poukázek
při výplatě hmotné nouze u OZP.
 Účastí a činností v Pacientské radě a v jednotlivých komisích rady.
 Přípravou novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění – Strom zdravotnických prostředků.
 Novelou zákona o léčivech.
 Prosazováním zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni v rámci senátního návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 Vytvořením manuálu pro organizace
při aplikaci GDPR v sociálních službách.
 Jednáním s panem prezidentem o nevyplácení příspěvku na péči
občanům Slovenské republiky, kteří se přestěhovali do ČR.
 Spoluprací s Úřadem veřejné ochránkyně práv –
účast v Poradním sboru.
 Účastí na jednání Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany a jeho komisí.
 Účastí na soutěži Evropské město bez bariér.
 Jednáním s Českými drahami, Ministerstvem dopravy České
republiky, SŽDC a Asociací krajů o liberalizaci osobní železniční dopravy, jako veřejné služby. Jde o zásadní problém,
který může významným způsobem zhoršit dostupnost
železniční osobní dopravy pro osoby se zdravotním postižením. Jednání byla vedena opakovaně a budou vedena ještě
v roce 2019. Tématem se opakovaně zabýval Vládní výbor
pro zdravotně postižené občany, a to na podnět NRZP ČR.
 V oblasti zpřístupňování dopravy pro OZP se pravidelně
jednou měsíčně uskutečňuje společné jednání zástupců
NRZP ČR a Českých drah na nejvyšší úrovni.


 oblasti zpřístupňování dopravy se uskutečnilo 15. 3. 2018
V
jednání předsedy NRZP ČR a hejtmanů všech krajů na společném jednání Rady Asociace krajů České republiky v Teplicích.
Jednání bylo zaměřeno na uzavírání nových smluv o dopravní
obslužnosti v krajích. Předseda NRZP ČR zde následně
separátně jednal se všemi hejtmany a hejtmankami.
 D ne 24. 5. 2018 přijal předseda NRZP ČR pozvání prezidenta republiky, aby ho seznámil s problémy, které pro OZP
vyplývají z připravované liberalizace železniční dopravy ve
všech krajích České republiky a s dalšími důležitými tématy.
 D ne 20. 11. 2018 přednesl předseda NRZP ČR na
zasedání Dopravní komise Asociace krajů České
republiky v Praze prezentaci k liberalizaci železniční
dopravy v krajích České republiky.
 O pakovaným jednáním s paní ministryní financí
a Ministerstvem financí České republiky o novele zákona
o EET. Nepřijetí této novely zhoršuje postavení nevidomých
živnostníků, kteří měli dosud výjimku z registrace EET.
 Opakovaným jednáním na MPSV ČR a s poslanci Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o novele zákona č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Novelu
iniciovala NRZP ČR a jejím cílem je rozšířit možnost poskytnutí dávek
osobám s těžkým omezením pohyblivosti způsobené postižením cév
dolních končetin, těžké omezení pohyblivosti v důsledku oběhové
nedostatečnosti při onemocnění srdce, těžké omezení pohyblivosti
z důvodu těžkého postižení plicních funkcí a těžké postižení
pohyblivosti z důvodů projevů při diabetu – neuropatie.
 N RZP ČR úzce spolupracovala po celý rok s členskými
organizacemi, členské organizace měly k dispozici všechny návrhy
zákonů, které NRZP ČR připomínkovala a mohly se k nim vyjádřit.
Řada členských organizací má zástupce v pracovních komisích
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NRZP ČR a účastní se jejich práce. Nejčastěji zasedala komise pro bariéry, dále sociální komise, komise
pro zdravotnictví a komise pro vzdělávání.
 N RZP ČR je dlouhodobě účastníkem pracovní skupiny
na MPSV ČR, která se zabývá zlepšením systému
podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 Účastnila se monitoringu plnění Národního plánu
podpory vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na léta 2015–2020.
 O pakovaně jednala, v rámci VVZPO, s MMR ČR
o nekvalitních posudcích, které jsou předkládány do
Národního rozvojového programu Mobility pro všechny.
 N RZP ČR opakovaně jednala s MZ ČR o legislativní
úpravě možnosti účasti pečujících osob při pobytu
klientů v nemocničních zařízeních.
 N RZP ČR cestou VVZPO opakovaně jednala
o zavedení systému podávání léků ve školských
zařízeních u osob se zdravotním postižením.
 N RZP ČR se účastnila jednání pracovní komise
MŠMT ČR v rámci inkluzivního vzdělávání.
 N RZP ČR iniciovala jednání s MD ČR a SFDI ČR
v rámci přípravy elektronického mýtného na dálnicích pro osobní automobily. Je nutné vyřešit slevu
na dálničních poplatcích pro OZP.
 N RZP ČR opakovaně jednala na MPSV ČR a v Poslanecké sněmovně o situaci v lékařské posudkové službě,
která je ve velmi nedostatečném stavu.
 N RZP ČR spolupracovala v průběhu roku 2018
s Národním památkovým ústavem a dohodla konkrétní
kroky spolupráce jednotlivých oblastních pracovišť NPÚ
s Krajskými radami NRZP na zpřístupňování objektů.
 N RZP ČR spolupracovala s ČT, redakcí Černé ovce,
při řešení různých případů, kdy státní orgány
postupovaly v rozporu se zákonem.
 Z a rok 2018 poslal předseda NRZP ČR členským
organizacím 101 informací. Tyto informace jsou
zároveň rozesílány dalším zájemcům a jsou zveřejněny
na stránkách www.nrzp.cz v sekci aktuality. Informace
na www.nrzp.cz zhlédlo více než 425 000 osob.
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST – MOSTY – ČASOPIS PRO INTEGRACI
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s.
vydala v roce 2018 celkem pět čísel časopisu MOSTY.
Časopis MOSTY podává aktuální informace o vývoji v oblasti legislativy
a politiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením a o programech a projektech ve prospěch těchto osob.
Časopis je neprodejný,
distribuuje se bezplatně
prostřednictvím České
pošty, s. p., osobám se
zdravotním postižením
nebo organizacím osob se
zdravotním postižením.
Informace o časopisu jsou
k dispozici na webových
stránkách www.nrzp.cz, kde
jsou jednotlivá vydaná čísla
ke stažení ve formátu pdf.
formát časopisu: A4
rozsah: 56 až 60 stran
celkový náklad: 16 500 ks

časopis MOSTY číslo 1/2018
vyšlo: 28. února 2018
náklad: 3 400 ks

časopis MOSTY číslo 2/2018
vyšlo: 2. května 2018
náklad: 3 400 ks

časopis MOSTY číslo 3/2018
vyšlo: 4. července 2018
náklad: 3 200 ks

časopis MOSTY číslo 4/2018
vyšlo: 28. září 2018
náklad: 3 300 ks

časopis MOSTY číslo 5/2018
vyšlo: 7. prosince 2018
náklad: 3 200 ks
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OCENĚNÍ AKTIVIT, ČINŮ A PROJEKTŮ VE PROSPĚCH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM CENY MOSTY 2017
V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich
participace začala v roce 2003 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky s pravidelným vyhlašováním ceny
MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením ve čtyřech kategoriích.
Za rok 2017 to byly tyto kategorie:
1. Cena pro instituci veřejné správy
za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou
aktivitu nebo čin ve prospěch občanů
se zdravotním postižením;
3. Cena pro osobnost hnutí osob
se zdravotním postižením;
4. Zvláštní cena.
15. ročník slavnostního předávání cen MOSTY
proběhl 22. března 2018 v Praze. Patronkou ceremoniálu byla Livia Klausová. Záštitu nad letošním
ročníkem převzala primátorka hlavního města
Prahy. Moderátorem slavnostního odpoledne byl
Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupili
Laďa Kerndl, Hanka Křížková a skupina Hazband.
Vystoupení všech účinkujících interpretovali do
znakového jazyka členové souboru Hands Dance.
Celkem bylo nominováno 75 projektů a osobností.

Vítězové 15. ročníku cen MOSTY jsou:
I. kategorie – instituce veřejné správy
Střední odborné učiliště Uherský Brod za mimořádné dlouholeté aktivity
ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami v oborech Opravářské práce, Potravinářské práce a Pečovatelské služby
a za systematickou přestavbu školy na bezbariérový provoz učeben a dílen.
II. kategorie – nestátní subjekt
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za projekt Kino bez bariér.
Kino bez bariér funguje od roku 2000. Jeho cílem je zajistit návštěvníkům
festivalu na vozících srovnatelné podmínky se standardy podobných akcí
v Evropě. Patří sem poskytování informací o bezbariérovém ubytování,
stravování, přístupnosti sálů, pomoc s orientací, parkováním a dopravou.
III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
Jan Popelář za celoživotní přínos pro osoby s tělesným postižením v České republice.
IV. kategorie – zvláštní cena
Aplikace Záchranka, z. ú., za vytvoření aplikace Záchranka. Mobilní aplikace přivolá
Zdravotnickou záchrannou službu a Horskou službu stiskem jediného tlačítka. Odešle
svou polohu a další důležité informace. Aplikace je zpřístupněna všem lidem, včetně
osob se sluchovým postižením, a pomáhá s rychlým poskytnutím první pomoci.
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AKCE V KRAJÍCH V ROCE 2018
PRAHA
16. 5. Praha – seminář „Úhrada moderní léčby
dle § 16, zákona o veřejném zdravotním pojištění“ /
lektor Ondřej Dostál
21. 6. Praha – seminář „Právní normy ČR
ovlivňující činnost spolků OZP, poskytujících
sociální služby pro OZP“ / lektor Jiří Vencl

ÚSTECKÝ KRAJ
16. 5. Ústí nad Labem – Krajské
shromáždění spolků OZP v Ústeckém
kraji a seminář „Právní normy ČR
ovlivňující činnost spolků OZP“ /
lektor Jiří Vencl

KRAJ VYSOČINA
10. 5. Jihlava – seminář „Právní normy ČR
ovlivňující činnost spolků OZP“ / lektor Jiří Vencl
18. 10. Jihlava – Krajské shromáždění
spolků OZP v Kraji Vysočina a seminář
„Přístupná a bezbariérová doprava v Kraji
Vysočina“ / lektor Petr Běhunek

STŘEDOČESKÝ KRAJ
14. 6. Beroun – seminář „Legislativní povinnosti
ovlivňující činnost spolků OZP“ / lektor Jiří Vencl

6. 12. Ústí nad Labem – seminář
„Rozvoj bezbariérové dopravy v ČR
a Ústeckém kraji“ / lektoři Jaroslav
Komínek, Michal Štěpán, Jakub Jeřábek,
Václav Záveský, Pavel Csonka

1. 11. Praha, Krajské shromáždění spolků OZP
ve Středočeském kraji a seminář „Projevy a formy
diskriminace OZP z důvodu zdravotního postižení
a aplikace lidskoprávních předpisů v praxi“ /
lektor Jiří Vencl

LIBERECKÝ KRAJ
18. 6. Nový Bor – seminář
„Práva pacientů se zdravotním
postižením“ / lektor Jiří Vencl

20. 11. Brno – seminář „Neformální péče
a neformální pečující“ / lektoři Taťána Sojková,
Jitka Vrchotová, Lukáš Flek, Ondřej Novák

11. 10. Liberec – Krajské shromáždění
spolků OZP v Libereckém kraji a seminář
„Právní normy ČR ovlivňující činnost
spolků OZP“ / lektor Jiří Vencl

OLOMOUCKÝ KRAJ

JIHOČESKÝ KRAJ
19. 4. České Budějovice – seminář
„Právní normy ČR ovlivňující činnost
spolků OZP“ / lektor Jiří Vencl
19. 6. Tábor – seminář „Uplatňujme
aktivně svá práva – Zvyšování povědomí
v oblasti diskriminace a práv pacienta“ /
lektoři Jiří Vencl, K. Havelková, Palečková
PLZEŇSKÝ KRAJ
17. 5. Plzeň – seminář „Projevy a formy
diskriminace OZP – aplikace lidskoprávních
předpisů v praxi“ / lektor Jiří Vencl
18. 10. Plzeň – seminář „Osobní asistence –
její možnosti a limity v rámci systému
sociálních služeb“ / lektor Jiří Boháček
KARLOVARSKÝ KRAJ
11. 4. Karlovy Vary – Krajské shromáždění
spolků OZP v Karlovarském kraji a seminář
„Právní normy ČR ovlivňující činnost
spolků OZP“ / lektor Jiří Vencl
8. 11. Karlovy Vary – přednáška „Nepojistné
sociální dávky pro OZP“ / lektor Jitka Líkařová

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
12. 5. Deštné v Orlických horách –
seminář „Právní normy ČR ovlivňující
činnost spolků OZP“ / lektor Jiří Vencl
28. 11. Hradec Králové –
Krajské shromáždění spolků
OZP v Královéhradeckém kraji
a seminář „Krajský plán vyrovnávání
příležitostí“ / lektor Jiří Morávek
PARDUBICKÝ KRAJ
7. 3. Pardubice – Krajské shromáždění
spolků OZP v Pardubickém kraji
a seminář „Sociální zabezpečení
pro OZP – změny v roce 2018“ /
lektor Kratochvílová
22. 11. Pardubice –
Dny zdraví 2018, přednáška
„Komunikace s osobami se zdravotním
postižením“ / lektor Radka Svatošová

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
12. 6. Brno – seminář
„Postavení OZP v každodenním životě“ /
lektor JUDr. Pavel Ptáčník

5. 4. Olomouc – seminář „Strategické
dokumenty kraje z hlediska potřeb OZP“ /
lektoři Milan Langer, Z. Vočka, Veronika Švecová
15. 5. Olomouc – Krajské shromáždění
spolků OZP v Olomouckém kraji a seminář
„Efektivní pomoc pečujícím osobám“ / lektoři
Milan Langer, Hana Nepejchalová
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
18. 7. Ostrava – seminář
„Ochrana spotřebitelů se zaměřením na uživatele
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek“ /
lektoři Daniela Pristačová, Prokeš
6. 9. Ostrava – Krajská konference NRZP ČR
„Národní rozvojový program mobility pro všechny“ /
lektoři Pavel Ptáčník, Dagmar Lanzová, Radim
Kozlovský, Miroslav Filipčík, Pavel Hříbek
ZLÍNSKÝ KRAJ
20. 6. Zlín – seminář „Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením“ / lektor Václav Krása
30. 11. Otrokovice – seminář
„Výsledky jednání evropského kongresu OZP“ /
lektoři O. Sehnalová, J. Budek, Jan Uherka
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MEZINÁRODNÍ ČINNOST NRZP ČR V ROCE 2018
Zahraniční odbor Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2018 průběžně zajišťoval informační
servis pro své členské organizace, zabýval se překlady dokumentů
a informací pro interní a externí využití NRZP ČR, věnoval se
korespondenci a komunikaci se zahraničními partnery, navazování mezinárodních partnerství, monitorování zahraničních webových stránek, tvorbě anglické verze svých webových stránek atd.

Zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České

Dále se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením

Valném shromáždění EDF dva volební hlasy. Delegáti, téměř

republiky se zúčastnili jednání Valného shromáždění EDF,
které se konalo ve Vilniusu ve dnech 26. a 27. května 2018.
Valné shromáždění delegátů členských organizací EDF je
nejvyšším orgánem organizace, které se schází každoročně a rozhoduje o jejím dalším směřování a mj. volí i členy předsednictva.
NRZP ČR jako plnoprávná členská národní rada OZP má ve

České republiky zúčastnili těchto mezinárodních jednání:

200 zástupců asociací OZP, vyslechli a přijali zprávu o činnosti

Ve dnech 2. až 4. března 2018 se zástupce NRZP ČR zúčastnil
zasedání předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním
postižením (EDF), konaného v Bruselu. Zasedání předcházela
konference na téma Cíle udržitelného rozvoje, jež mj. poukázala
na to, že by Úmluva OSN o právech OZP měla být vodítkem
pro implementaci a monitoring Cílů. Na konferenci byla rovněž
představena zpráva EDF o lidských právech v EU a udržitelném
rozvoji. Na zasedání předsednictva EDF byli účastníci seznámeni
s přehledem aktivit všech orgánů, komisí a poradních skupin EDF
za dobu od posledního zasedání předsednictva. Na programu
zasedání dále byly mj. Evropský pilíř sociálních práv, shrnutí
a hodnocení 4. evropského parlamentu pro osoby se zdravotním
postižením, Evropský zákon o přístupnosti, budoucnost rozpočtu
EU a strukturálních fondů, pokrok v implementaci Úmluvy OSN
o právech OZP, Evropský průkaz OZP, činnost a volby do Výboru
OSN pro práva OZP, členské a finanční záležitosti organizace atd.

rok 2017. Probrány byly i finanční záležitosti organizace. Dále

Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením České
republiky se zúčastnil konference „Sociální a technologické inovace – plná účast osob se zdravotním postižením“, která se
uskutečnila ve dnech 12. až 14. března 2018 v Budapešti.
Uspořádalo ji maďarské předsednictví Visegrádské skupiny.
Zúčastnili se jí zástupci odpovědných ministerstev a organizací
OZP ze všech čtyř zemí V4. Vystupující představili aktivity
svých zemí, jež mají za cíl zlepšit postavení OZP – s důrazem
na sociální a technologické inovace. Významnými tématy byly
zejména deinstitucionalizace, Úmluva OSN o právech OZP a její
naplňování, zapojení OZP do všech oblastí života, psychosociální
postižení, využívání existujících finančních zdrojů atp.

EDF, jeho řídicích orgánů, komisí a dalších poradních skupin za
se projednávaly členské záležitosti, vývoj implementace Úmluvy
OSN o právech OZP na úrovni EU i jednotlivých členských států,
Evropský pilíř sociálních práv, aktuální stav evropského zákona
o přístupnosti, činnost Výboru OSN pro práva OZP. V rámci
Valného shromáždění EDF se uskutečnila konference o evropské
směrnici o přístupnosti webových stránek, jež zdůraznila zejména
potřebu její náležité implementace do národního zákonodárství,
a seminář o strukturálních fondech. Valné shromáždění schválilo
prohlášení k evropskému zákonu o přístupnosti.
Zástupce NRZP ČR se podílel na Pracovním fóru o implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež
dne 29. května 2018 v Bruselu uspořádala Evropská komise. Sešli
se na něm představitelé struktur, jejichž fungování vyžaduje článek 33 úmluvy, tj. kontaktních míst, koordinačních mechanismů
a monitorovacích mechanismů z členských států Evropské unie
i z EU jako takové, spolu s představiteli organizací osob se zdravotním postižením. Vznikla tak příležitost k výměně zkušeností,
možnost inspirovat se příklady z jiných zemí při řešení otázek
spjatých s implementací úmluvy. Hlavními tématy bylo zdravotnictví, habilitace a rehabilitace, povědomí o ZP a školicí programy a role Výboru OSN pro práva OZP.
Národní tajemník u Rehabilitation International (RI) za Českou
republiku, doc. Jiří Votava, se za NRZP ČR zúčastnil ve dnech
4. až 6. listopadu 2018 Valného shromáždění RI v Berlíně. Na
shromáždění se projednávaly strategické, organizační a finanční
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záležitosti RI, dále příprava Valného shromáždění v roce 2019,
kongresu v roce 2020 a stoletého výročí založení RI. Proběhla volba
nových členů Výkonného výboru RI. Dále se zástupce NRZP ČR
podílel na schůzi dvou komisí RI (komise pro zdraví a funkční
schopnosti a komise pro technické pomůcky a přístupnost), zúčastnil
se exkurze v neurorehabilitačním středisku, schůzky Mezinárodní
abilympijské asociace a konference o pracovní rehabilitaci.
Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením České
republiky se zúčastnil zasedání předsednictva EDF, které se
konalo ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 ve Vídni. Zasedání
předcházela konference na téma sběr statistických údajů
o osobách se zdravotním postižením v EU. Na samotném zasedání
předsednictva EDF byli jeho účastníci seznámeni s přehledem
aktivit všech orgánů, komisí a poradních skupin EDF za dobu od
předchozího zasedání předsednictva. Na programu zasedání dále
byly mj. Evropský zákon o přístupnosti, Cíle udržitelného rozvoje,
pokrok v implementaci Úmluvy OSN o právech OZP na úrovni
EU i členských států, činnost a výsledky voleb do Výboru OSN pro
práva OZP, protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně,
kampaň EDF k evropským volbám 2019, příští předsednictví
v Radě EU, členské a finanční záležitosti organizace atd.
Zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením České
republiky se zúčastnil konference konané u příležitosti Evropského dne osob se zdravotním postižením ve dnech 3. až 4. prosince 2018 v Bruselu. Uspořádala ji Evropská komise ve spolupráci s EDF. Zúčastnilo se jí asi 300 představitelů organizací
OZP a příslušných úřadů z celé Evropské unie. Hlavními tématy
konference byly legislativní a jiné nástroje, které EU zavedla pro
naplňování práv evropských občanů se zdravotním postižením,
jako jsou: Evropský akt přístupnosti, Evropská strategie pro
otázky zdravotního postižení a Víceletý finanční rámec. Dalším významným tématem bylo zpřístupňování evropského
kulturního dědictví. V rámci konference se uskutečnilo předávání cen pro přístupná evropská města – Access City Award
2019, jež řídila eurokomisařka pro práci a sociální věci Marianne
Thyssen. Vítězem soutěže se stalo město Breda.

PORADENSTVÍ NRZP ČR
Doba realizace: od roku 2006
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Ivana Julínková
Poskytovatel dotace: projekt Poradenství NRZP ČR byl v roce
2018 finančně podporován z dotačního programu MPSV ČR,
Pardubického kraje, Magistrátu hlavního města Prahy,
statutárního města Plzně, Brna a Pardubic.
POPIS PROJEKTU:
Projekt Poradenství NRZP ČR je celostátní projekt, realizovaný od
roku 2006, jehož součástí je síť poraden v rámci České republiky.
Poradny poskytují základní, odborné sociální a sociálněprávní
poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a v souladu s etickým kodexem pracovníků
NRZP ČR. Poradenství je poskytováno bezplatně, při využití služby
má klient možnost vystupovat anonymně.
Klienty poradny tvoří osoby se zdravotním postižením a senioři,
dále také rodiče, rodinní příslušníci, pečující osoby, opatrovníci
a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci
z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávnosti.
Poradna poskytuje své služby občanům celé České republiky. Do
cílové skupiny poraden patří také osoby, které uzavírají nebo již mají
uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby, nebo se o některou
sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek informací.
Poradny jsou také přístupny i dalším osobám, např. osobám bez
přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních
menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však
poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Cílem poradenství je poskytnout klientům dostatečné množství
informací, díky kterým se budou lépe orientovat ve své nepříznivé
sociální situaci a budou schopni ji řešit svými vlastními silami. Dochází
tak ke snížení závislosti na síti sociálních služeb, zvyšování soběstačnosti
a samostatnosti a setrvání v přirozeném prostředí. Projekt umožňuje
klientům využít všech možností daných zákonem č. 108/2006 Sb.
k řešení jejich nepříznivé sociální situace, ve které se ocitli v důsledku
svého zdravotního postižení, věku nebo jiných okolností.
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Poradenství je zaměřeno na oblasti výběru vhodné sociální služby
v regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby,
nemocenského a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového
pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory a pomoci
v hmotné nouzi. Dále průkazů osob se zdravotním postižením, problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultace
při výběru kompenzačních pomůcek, dávek a příspěvků na úhradu
kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, občanského a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením,
problematice bydlení pro OZP, odstraňování architektonických bariér,
tematice přístupnosti prostředí, vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami.
V současné době tvoří síť poraden celkem devět poraden, a to v Praze,
Brně, Pardubicích, Plzni, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích,
Liberci a v Otrokovicích. Poradna NRZP ČR v Praze nabízí poradenství pro osoby se sluchovým postižením ve znakovém jazyce.
Poradna NRZP ČR v Otrokovicích byla zřízena k 1. listopadu 2018.
V průběhu roku 2018 poskytovaly poradny informace
týkající se připravovaných legislativních změn.
Jednalo se zejména o změny v poskytování příspěvků na zvláštní
pomůcky, zejména pak změny spojené s výplatou příspěvku
na pořízení motorového vozidla, nové dávky, jako je otcovská
a dlouhodobé ošetřovné, změny týkající se nového dokladování při
vyřizování příspěvku na bydlení, změny v přídavcích na děti a další.
V průběhu celého roku se klienti na poradny obraceli s dotazy
týkajícími se připravovaného navýšení příspěvku na péči. K navýšení
došlo až od roku 2019; z opakovaných dotazů během celého roku
2018 bylo patrné, že se jedná o velmi žádanou změnu.
Další okruh dotazů tvoří dotazy na péči o stárnoucí rodiče. V mnoha
případech se jedná „jen“ o ztrátu soběstačnosti související se
zhoršující se pohyblivostí, příp. úrazy ve stáří apod., nezřídka však
situaci komplikuje vážné duševní nebo neurologické onemocnění,
například Alzheimerova či Parkinsonova choroba nebo stařecká
demence. Další skupinu tvoří případy rodin, které pečují o dítě
se zdravotním postižením (s těžkým sluchovým postižením,
o nevidomé, ale také s poruchou autistického spektra, s těžkým
mentálním postižením apod.) a také rodiče, respektive prarodiče
dítěte, kteří jim v minulosti v péči o děti pomáhali, nyní však
potřebují sami pomoc.

Bez zájmu nezůstaly ani změny týkající se zvýšení důchodů od ledna 2018 (s koncem roku pak přicházely dotazy k připravovanému navýšení od ledna 2019).
Kromě sociálních dávek se na poradny obrací mnoho klientů s prosbou
o pomoc při řešení jejich bytové situace. Hledáme způsoby, jak pomoci
našim klientům situaci řešit dle stávajících možností (nabídka azylů,
levnějších ubytoven, ale i nájemních bytů hrazených z příspěvku na
bydlení, příp. dalších dávek).
Poradna NRZP ČR v Praze poskytuje unikátní poradenství ve znakovém
jazyce, poměrně významnou část klientů tvoří neslyšící uživatelé
znakového jazyka, kteří přicházejí se specifickými dotazy. Mnoho dotazů
se sice týká nepříznivé sociální situace v souvislosti s vadou sluchu, řada
situací je však vadou sluchu ovlivněna až druhotně a souvisí zejména se
špatným nebo jen velmi malým porozuměním českému jazyku.
V průběhu celého roku se Poradny NRZP ČR zaměřují na propagační činnost v rámci účasti na konferencích, seminářích a různých přednáškách pro spolupracující organizace a odbornou či širokou veřejnost.
Mezi tyto akce patří například přednáška v Klubu neslyšících maminek
na Praze 7, Konference pro pečující osoby v Brně, Burza práce v Ústí nad
Orlicí, Veletrh život bez bariér v Ostravě, seminář Ochrana spotřebitelů
se zaměřením na uživatele rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
seminář Postavení OZP v každodenním životě v Brně a jiné.
Jako každý rok se Poradna NRZP ČR v Praze účastnila veletrhu sociálních
služeb NGO Market, který proběhl ve Foru Karlín 11. dubna 2018.
V týdnu od 8. do 14. října 2018 se Poradny NRZP ČR zapojily do Týdne
sociálních služeb, jehož součástí byl Den otevřených dveří.
Pracovníci poraden pravidelně přispívají do časopisu Mosty v rámci
Okénka do poraden, kde jsou zpracována aktuální témata ze sociální
oblasti, případně anonymní dotazy klientů.
Poradci shromažďují pro klienty nabídku navazujících sociálních služeb a kontakty na organizace a instituce nabízející další podporu a pomoc osobám se
zdravotním postižením, seniorům, jejich blízkým a pečujícím osobám.
V roce 2018 poskytly Poradny NRZP ČR poradenství celkem
3 546 klientům a bylo poskytnuto celkem 13 584 kontaktů a intervencí.
Prostřednictvím dostupné celostátní sítě Poraden NRZP ČR tak
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
významným způsobem přispívá k začleňování osob se zdravotním
postižením, a tím napomáhá při jejich integraci do společnosti.
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PROJEKT Y NRZP ČR
PROJEKT

PROJEKT

PODPORA ČLENSKÝM
ORGANIZACÍM NRZP ČR
Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2018
Územní působnost: Česká republika
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován
z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002741
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je posílení kapacity NRZP coby střešní organizace,
její profesionalizace a transparentnost a podpora posílení kapacity
106 členských organizací, které sdružují cca 300 000 členů – osob se
zdravotním postižením nebo jejich zástupců. Vzhledem k tomu, že
NRZP patří k zásadním prosazovatelům rovných příležitostí pro OZP
a pečující osoby v České republice, leží na NRZP velká zodpovědnost
v obhajobě a prosazování práv OZP, které spadají mezi nejpočetnější
skupiny (předpokládá se, že v České republice žije cca 1 000 000 OZP)
ohrožené sociálním vyloučením. Cílem tedy je, více zprofesionalizovat práci NRZP a členských organizací, aby se pak stala základní činnost a poslání těchto NNO ještě efektivnější a úspěšnější při obhajobě
a prosazování práv OZP. Uvedeného cíle chceme dosáhnout jednotlivými nástroji v rámci předkládaného projektu: Posílení personální kapacity NRZP prostřednictvím přijetí pracovníka na fundraising, který
napomůže k finanční stabilitě NRZP i členských organizací. Podpora
lidských zdrojů ve střešní organizaci NRZP formou vzdělávání. Podpora síťování a posílení partnerství se spolupracujícími organizacemi,
oslovování nových členů prostřednictvím sdílených interních stránek
a rozesílaných elektronických informací. Uspořádání dvou konferencí na téma sociální inkluze OZP v České republice. Rozesílání
aktuálních informací k tématu sociální inkluze a obhajoby práv OZP
členským organizacím. Zprostředkování vzdělávání a poradenství
v oblasti aktuální legislativy, k problematice rovných příležitostí
pro OZP a pečující osoby a k posílení kapacity členských organizací. Projekt přispěje k tomu, aby se NRZP, coby střešní organizace
v obhajobě práv OZP, stala jednotícím hlasem členských organizací,
které zastupuje při jednáních s orgány státní správy a samosprávy.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

POSÍLENÍ KAPACITY NRZP ČR
Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2018
Územní působnost: Česká republika
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001976
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je posílení kapacity NRZP její profesionalizace a transparentnost. Dále vytvoření systémů strategického plánování, fundraisingu,
rozvoje lidských zdrojů a vytvoření plánů marketingu a PR a následné pilotní ověření PR a marketingového plánu. Vzhledem k tomu, že NRZP sdružuje cca 103 členských organizací, které dále sdružují okolo 300 000 osob se
zdravotním postižením, leží na NRZP velká zodpovědnost v obhajobě a prosazování práv osob se zdravotním postižením, které spadají mezi nejpočetnější skupiny (předpokládá se, že v České republice žije cca 1 000 000 OZP)
ohrožené sociálním vyloučením. Cílem tedy je, více zprofesionalizovat práci NRZP, aby se pak stala základní činnost a poslání naší organizace ještě
více efektivní a úspěšná při obhajobě a prosazování práv OZP. Těchto cílů
plánujeme dosáhnout prostřednictvím jednotlivých aktivit projektu, které
korespondují s výsledky procesního auditu, resp. s Resumé, které vyplynulo
při realizaci auditu jak na centrále v Praze, tak v regionálních pobočkách.
Jedná se o:
 vytvoření dlouhodobého strategického plánu na 5 let
včetně dílčích strategických plánů pro jednotlivá regionální
pracoviště, vytvoření metodiky sledování potřeb CS a trendů,
 vytvoření plánu fundraisingu, rozvoj kompetencí
zaměstnanců na ústředí i v regionech,
 vytvoření plánu rozvoje lidských zdrojů, vytvoření kompetenčního
modelu organizace, vytvoření systému pro nábor a výběr nových
zaměstnanců, systému odměňování a rozvoje pracovníků, vytvoření
systému vzdělávání a jeho realizace v oblasti manažerských
i komunikačních a ve specifických odborných dovednostech,
 vytvoření plánu PR a marketingu a následné pilotní ověření,
 vytvoření metodiky pro jednotlivé služby,
 vytvoření prostoru pro vnitřní komunikaci v rámci NRZP.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PROJEKT

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2018
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196
V rámci projektu „Vzdělávání pracovníků krajských úřadů“ realizuje Národní
rada osob se zdravotním postižením
České republiky ve spolupráci s Asociací krajů České republiky za podpory
Evropského sociálního fondu akreditovaný vzdělávací program s názvem
„Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením“
(číslo akreditace 2014/0673-SP).
CÍLE PROJEKTU:
zlepšit přístup ke službám na krajské
úrovni a podpořit rozvoj sociální práce
úředníků KÚ, kteří v rámci své pracovní
náplně přicházejí do kontaktu s osobami
se zdravotním postižením a řeší aktuálně
nepříznivou životní situaci této cílové
skupiny, a to ve všech krajích kromě
hlavního města Prahy,
 zefektivnit a zprofesionalizovat proces
řešení sociálních situací pro OZP,
 p odpořit plnění krajských plánů
vyrovnávání příležitostí pro OZP
a odstranění různých typů bariér
pro tuto cílovou skupinu,
 v ytvořit metodiku zaměřenou na komunikaci s osobami s různými typy zdravotního
postižení včetně adresáře odkazů a kontaktů
na další podpůrné instituce řešící sociální
situace OZP s celostátní působností,
 proškolit 110 pracovníků krajských úřadů
v období listopad 2016 až prosinec 2017.


Komu je kurz určen:
Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům,
pracovníkům krajských úřadů nebo zaměstnancům
organizací zřizovaných krajem a obcemi, kteří se věnují
sociální, rodinné a zdravotní problematice. Kurz se
zaměřuje na zásady důstojné a efektivní komunikace
s osobami se zdravotním postižením. Výuka je vedena
interaktivní, zážitkovou formou. Vychází z konkrétních
problémových situací, do nichž se osoby se zdravotním
postižením často dostávají i na pracovištích KÚ. Důraz
je kladen zejména na seznámení se s technikami správné
komunikace a na nácvik speciálních dovedností. Účastníci získají znalosti specifik jednotlivých cílových skupin u osob se zdravotním postižením a také základní
dovednosti, které využijí v kontaktu s touto skupinou.
Kurz je veden kvalifikovaným týmem lektorů-specialistů.
Vzdělávací program a jeho obsah:
Vzdělávací program je realizován jako celek v rozsahu
dvacet hodin. Jednotlivá školení zahrnují čtyři výukové
moduly pro daný typ zdravotního postižení – komunikace
s klienty se sluchovým, zrakovým, tělesným nebo mentálním postižením a kombinovaně s duševním onemocněním a poruchami autistického spektra.
U všech uvedených typů je počítáno s modelovými
situacemi, ve kterých je možné vyzkoušet kompenzační
pomůcky a zažít „přechodné omezení“ pro lepší náhled
a porozumění problematiky OZP.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PROJEKT
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PODPORA ZAMĚSTNANOSTI OZP
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Doba realizace: od 1. 10. 2016 do 1. 4. 2018
Územní působnost: Jihomoravský kraj
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován

PODPORA ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI
O PROBLEMATICE ZDRAVOTNÍHO
POSTIŽENÍ S DŮRAZEM NA ZAČLEŇOVÁNÍ
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DO
BĚŽNÉHO SPOLEČENSKÉHO PROSTŘEDÍ

z ESF ČR a státního rozpočtu

Doba realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002367

Územní působnost: Moravskoslezský kraj
Koordinátor projektu: NRZP ČR

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením v Jihomoravském kraji, které jsou
v evidenci úřadu práce. Zvýšení pracovních kompetencí při
integraci na trh práce u osob se zdravotním postižením, které
jsou jednou z nejohroženějších skupin při integraci na trh
práce. Hlavního cíle bude dosaženo spoluprací s ostatními
aktéry v oblasti zaměstnávání OZP v regionu, a to s Úřadem
práce České republiky – krajská pobočka v Brně a Krajským
úřadem Jihomoravského kraje. Dále bude cíle dosaženo vytvořením dvacet tréninkových míst vybranými účastníky

Poskytovatel dotace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
a spolufinancování ASEKOL
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Prostřednictvím tohoto projektu chceme přispět k informovanosti laické i odborné veřejnosti o tzv. vzácných onemocněních.
Mezi ně patří zejména střádavá onemocnění – například mukopolysacharidosa, ale i onemocnění muskulární svalovou atrofií
nebo cystickou fibrózou. V řadě případů se jedná o onemocnění
smrtelná; v některých případech, za pomoci moderní léčby je
život dětí postižených vzácnými onemocněními zajištěn až do
mladé dospělosti či dospělosti.

projektu na pracovní pozici distributor euroklíčů, která
budou provozována po dobu jednoho roku. Tréninková místa

V projektu chceme realizovat osvětové aktivity, tzn. přednášky,

pomohou cílové skupině získat pracovní návyky a napomohou

kulaté stoly s možností odborné diskuse na téma života se

k sociální integraci i dalšímu pracovnímu uplatnění po

vzácnými onemocněními, právní otázky, ale i otázky vzdělávání

ukončení projektu. K dosažení tohoto cíle projektu využijeme

dětí se vzácnými onemocněními. Výstupy projektu budou sloužit

vzdělávacího bloku obsahujícího motivačně aktivizační kurzy,

mj. jako individuální odborná podpora pro rodinu.

kurzy komunikačních dovedností, rekvalifikační kurz práce na
PC a především odborného pracovně sociálního poradenství
během tréninkového zaměstnání. V rámci projektu získají
podporu i další zájemci z řad OZP v regionu hledající pracovní uplatnění, jimž se bude věnovat pracovní poradce,
který v rámci projektu současně koordinuje spolupráci mezi
projektem, ÚP, krajským úřadem a zaměstnavateli v regionu.

Do projektu chceme zapojit odborníky z řad výzkumných
pracovníků, rodiče nemocných dětí, ale i učitele žáků se specifickými potřebami učení, zástupce speciálních pedagogických
center (Nový Jičín, Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Opava),
zástupce pedagogicko-psychologických poraden v okresních
městech (např. Nový Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek, Valašské
Meziříčí) i laickou veřejnost.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PŘÍPRAVA OZP NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ
PŘEDNOSTNĚ PRO TECHNICKÉ
A ŘEMESLNÉ OBORY
V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI
Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021
Územní působnost: ITI Ostravská aglomerace
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován
z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob se
zdravotním postižením v ostravské aglomeraci a řeší
jejich uplatnitelnost na trhu práce. Do projektu bude
přijato 100 OZP, které projdou vzdělávacím blokem.
Následně účastníky zaměstnáme na otevřeném trhu
práce s cílem obnovit jejich pracovních návyky. Po celou
dobu realizace projektu bude poskytována účastníkům
poradenská činnost a podpora.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

JOB KLUB, S REKVALIFIKACÍ ZPĚT DO PRÁCE
Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020
Územní působnost: MAS Uničovsko
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008956
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Předmětem projektu je provozování Job klubu pro osoby se zdravotním postižením. Zaměřuje se na nezaměstnané OZP bydlící na území MAS Uničovsko.
Cílem Job klubu je trénink dovedností a schopností potřebných pro vstup na trh
práce, zprostředkování rekvalifikace a získání trvalého pracovního poměru.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PROJEKT

NASEDNI NA EXPRES
SMĚR PRACOVNÍ KARIÉRA
Doba realizace: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020
Územní působnost: Česká republika
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009142
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na nezaměstnané absolventy středních a vysokých škol
se zdravotním postižením. Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost zdravotně
postižených absolventů vysokých a středních škol z vybraných krajů na
otevřeném trhu práce prostřednictvím vzdělávání, motivace, odborné praxe
a podpory flexibilních úvazků.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PODPORA PEČUJÍCÍCH
OSOB V PRAZE

VĚKEM 55+ A ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
NEKONČÍ PRACOVNÍ KARIÉRA

Doba realizace: od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2021
Územní působnost: Praha
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován
z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008179

Doba realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2018
Územní působnost: Moravskoslezský kraj
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská
Poskytovatel dotace: projekt je financován
z ESF ČR a státního rozpočtu
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003123

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Projekt se zaměřuje na podporu pečujících osob, které
pečují o osobu blízkou se zdravotním postižením v Praze
a které se nacházejí v nepříznivé situaci, kdy jsou sociálně
vyloučené a potýkají se při pracovním uplatnění s bariérami.
V rámci projektu bude CS poskytnuta intenzivní podpora
v oblasti právní, sociální, psychoterapeutické, sdílené péče,
odlehčovacích služeb, profesního poradenství, rozšíření
kvalifikace a v oblasti motivačně aktivizačních, svépomocných skupin a tréninkových míst.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Projekt se zaměřil na ženy, které jsou znevýhodněné na trhu
práce z několika důvodů: spadají do věkové kategorie 55+, jsou
zdravotně postižené, jsou v evidenci úřadu práce a mají bydliště
v Moravskoslezském kraji, který je z celé České republiky na
prvním místě v nezaměstnanosti, a je v něm zároveň nejmenší
nabídka volných pracovních míst. Projekt řešil situaci zapojením
dvacet účastnic z uvedené cílové skupiny do projektu, v jehož
rámci získávaly jak širokou nabídku vzdělávacích a poradenských

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

aktivit, tak i zaměstnání formou flexibilního úvazku.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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PROJEKT

EUROKLÍČ V ČESKÉ REPUBLICE 2018
EUROKLÍČ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 2017/18
EUROKLÍČ V ÚSTECKÉM KRAJI 2018
EUROKLÍČ V LIBERECKÉM KRAJI 2018
EUROKLÍČ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2018
EUROKLÍČ V JIHOČESKÉM KRAJI 2018
EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2018
Doba realizace: 2018/19
Místo realizace: kraje České republiky
Koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Financování projektů: spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvem
dopravy České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, hlavním městem Prahou,
Středočeským, Ústeckým, Libereckým, Olomouckým, Jihočeským a Jihomoravským krajem
CÍL PROJEKTŮ:
Zajistit OZP a rodičům malých dětí rychlou a důstojnou dostupnost veřejných hygienických zařízení
(dveří, turniketů, mincovníků apod.) a technických kompenzačních zařízení (například výtahů, svislých
a schodišťových plošin, parkovacích závor, vjezdových závor apod.) tím, že tato zařízení budou osazena
jednotnými Eurozámky, případně Elektro-Eurozámky a cílovým skupinám budou distribuovány univerzální
Euroklíče, které lze použít v řadě zemí Evropy. U nás je již osazeno přes 1 460 Eurozámků.
OBSAH PROJEKTŮ, CÍLOVÉ SKUPINY, DISTRIBUČNÍ MÍSTA A PUBLICITA:
Euroklíč mohou zdarma získat držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P,
držitelé WC karty, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé
trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní
kolitidou), močovými dysfunkcemi, případně dalšími onemocněními. Euroklíč si mohou zdarma dlouhodobě zapůjčit i rodiče
dětí do tří let. Distribučními místy Euroklíčů jsou Regionální
pracoviště a poradny NRZP ČR i Centra pro zdravotně postižené v jednotlivých krajích. Distribuce Euroklíčů probíhá rovněž
prostřednictvím odborů sociálních věcí na některých městských
úřadech obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem a také prostřednictvím některých kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky. V některých krajích byly
navíc Euroklíče distribuovány prostřednictvím distributorů

v rámci projektů „S Euroklíčem do zaměstnání“, financovaných
z OP LZZ a v hlavním městě Praze z OP PA. Veřejná hygienická zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacími pulty a díky
své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si
mohou Euroklíče dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. Uvedené cílové skupiny potřebují
ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený
Eurozámkem pomáhá lépe zajistit. Systém zpřístupňuje zařízení
těm, pro něž jsou určena, a brání jejich zneužívání nežádoucími
skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami
apod.). Každé místo osazené Eurozámkem je označeno pamětní
deskou, databáze všech osazených míst je na www.euroklic.cz
a vychází i v tištěné podobě jako „Průvodce po místech v České
republice osazených Eurozámky“.
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PROJEKT Y NRZP ČR
STRUČNÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ:
Euroklíč v České republice 2018
spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (určen pouze pro objekty měst, obcí, krajů a státu),
rozsah: 8 674 Euroklíčů, 100 Eurozámků a 10 Elektro-Eurozámků.
V rámci tohoto projektu a souběžných projektů spolufinancovaných z rozpočtů krajů a z dalších zdrojů byla osazena sociální a hygienická zařízení
(toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně přístupných objektech v krajích Praha, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském,
Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském.
Euroklíč ve Středočeském kraji 2017/18
spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje,
rozsah: 83 Euroklíčů, 12 Eurozámků.
V rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného z MMR ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální
a hygienická zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení
(plošiny) ve veřejně přístupných objektech ve Středočeském kraji.

Euroklíč v Olomouckém kraji 2018
spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje,
rozsah: 10 Eurozámků.
V rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného z MMR ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální
a hygienická zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení
(plošiny) ve veřejně přístupných objektech v Olomouckém kraji.

Euroklíč v Ústeckém kraji 2018
spolufinancován z rozpočtu Ústeckého kraje,
rozsah: 40 Euroklíčů, 8 Eurozámků.
V rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného z MMR ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální
a hygienická zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení
(plošiny) ve veřejně přístupných objektech v Ústeckém kraji.

Euroklíč v Jihočeském kraji 2018
spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje,
rozsah: 45 Euroklíčů, 9 Eurozámků.
V rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného z MMR ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální
a hygienická zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení
(plošiny) ve veřejně přístupných objektech v Jihočeském kraji.

Euroklíč v Libereckém kraji 2018
spolufinancován z rozpočtu Libereckého kraje,
rozsah: 55 Euroklíčů, 6 Eurozámků.
V rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného z MMR ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální
a hygienická zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení
(plošiny) ve veřejně přístupných objektech v Libereckém kraji.

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2018
spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje,
rozsah: 155 Euroklíčů, 15 Eurozámků
V rámci tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného
z MMR ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální a hygienická
zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny)
ve veřejně přístupných objektech v Jihomoravském kraji.

ZÁVĚR:
Vzhledem k početnosti cílových skupin a vzhledem k velkému zájmu ze strany provozovatelů veřejně přístupných objektů ve všech krajích
České republiky, byla zatím uspokojena pouze část žadatelů a v projektu bude potřeba v příštích několika letech intenzivně pokračovat.
PARTNEŘI:
MMR ČR, MD ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest ČR, Povodí Vltavy, Správa železniční dopravní cesty, ČD, Letiště Brno, Generální
finanční ředitelství, MPSV ČR, Úřad práce ČR, ČSSZ, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Hlavní město Praha, ROPID, Dopravní podnik hlavního města
Prahy, Kolektory Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj
Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Národní památkový ústav, Síť pro rodinu, Asekol, Česká asociace petrolejářského
průmyslu a obchodu, Benzina, MOL, OMV, Shell, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Ahold, Globus, Kaufland, Tesco, Asociace hotelů a restaurací ČR.
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MEDIÁLNÍ AKTIVIT Y NRZP ČR
MEDIÁLNÍ AKTIVITY NRZP ČR
PŘEHLED TISKOVÝCH KONFERENCÍ
NRZP ČR ZA ROK 2018
 21. 8. TK tisková konference Národní rady
osob se zdravotním postižením na téma
projednávané senátní verze novely zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění


PŘEHLED TISKOVÝCH ZPRÁV NRZP ČR ZA ROK 2018
 22. 3. TZ předávání cen Národní rady
republiky k poslaneckému návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
osob se zdravotním postižením České
o poskytování dávek osobám se zdravotním
republiky MOSTY 2017
postižením, a zákon č. 582/1991 Sb., o orga 19. 4. TZ jednání Republikového výboru
nizaci a provádění sociálního zabezpečení
Národní rady osob se zdravotním














postižením ze dne 19. dubna 2018



1 4. 5. TZ k jednání předsedy Národní rady
osob se zdravotním postižením České
republiky s ministrem zdravotnictví ve
věci návrhu novely zákona č. 48/1997Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění



2 3. 5. TZ setkání předsedy NRZP ČR
s prezidentem Milošem Zemanem
2 4. 5. TZ ze setkání pana prezidenta
Miloše Zemana s předsedou NRZP ČR
Václavem Krásou





2 1. 8. TZ k novele zákona
o důchodovém pojištění
 3. 9. TZ k pozměňovacím návrhům NRZP ČR,
které se týkají zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění
1 4. 9. TZ k hlasování Poslanecké sněmovny o novele zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi
1 9. 9. TZ z tiskové konference Národní
rady osob se zdravotním postižením České





2 4. 9. TZ k jednání Poslanecké sněmovny
o senátním návrhu novely zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
1 1. 10. TZ k jednání předsedy
NRZP ČR Václava Krásy s paní
ministryní MPSV ČR Janou Maláčovou
1 9. 10. TZ z XX. Republikového
shromáždění NRZP ČR, které
se uskutečnilo dne 18. října 2018





1 9. 9. TK tisková konference Národní rady
osob se zdravotním postižením České republiky
k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením, a zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
2 5. 10. TK společná tisková konference
Národní rady osob se zdravotním postižením
České republiky, Národního památkového
ústavu a Libereckého kraje
1. 11. TK k projektu EUROKLÍČ v Ústeckém kraji

V roce 2018 bylo v rámci medializace problematiky
zdravotního postižení realizováno 53 výstupů.
ÚČAST V POŘADECH:
Události, komentáře, Studio ČT24,
Černé ovce na ČT, Klíč, Televizní klub neslyšících,
hlavní zpravodajství TV Prima, Český rozhlas
Radiožurnál, Český rozhlas Plus, …

2 5. 10. TZ ze společné tiskové konference Národní rady osob se zdravotním
postižením České republiky, Národního
památkového ústavu a Libereckého
kraje, k slavnostnímu představení
projektu Euroklíč v Libereckém kraji

TIŠTĚNÉ A ON-LINE ČLÁNKY:
Novinky.cz, iDnes.cz, České noviny.cz,
Náš region.cz, Blesk zprávy.cz, Zprávy
aktuálně.cz, iHned.cz, Lidové noviny, MF Dnes,
5+2 příloha Zdraví Blesk, Právo, Respekt, …

1 . 11. TZ z tiskové konference k projektu EUROKLÍČ v Ústeckém kraji

VYBRANÁ TÉMATA 2018:
důchodové pojištění, veřejné zdravotní pojištění,
poukázky v hmotné nouzi, příspěvek na péči a jeho
zvýšení, regionální železniční doprava, zdravotnické
prostředky, lékařské posudkové komise, inkluze,
bezbariérové přístupy, zaměstnávání OZP,
listina práv OZP, diskriminace

2 0. 12. TZ k jednání předsedy NRZP ČR
Václava Krásy s předsedou vlády ČR
Andrejem Babišem a ministrem dopravy
Danem Ťokem ve věci liberalizace regionální
železniční dopravy v krajích České reubliky
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NRZP ČR V ROCE 2018
Republikový výbor Národní rady osob se zdravotním postižením
České republiky schvaloval rozpočet organizace na rok 2018 dne
19. dubna 2018. Celkové hospodaření organizace bylo odvislé od výše
poskytnutých dotačních prostředků, darovaných prostředků a finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaření organizace bylo sledováno za organizaci jako celek i pokud jde o jednotlivé
činnosti. Dotace a činnosti mají v účetnictví přiřazeny samostatné číselné kódy, tak aby byla zajištěna průkaznost vynaložených nákladů.

Na jednotlivé projekty bylo celkem poskytnuto 37 dotací,
z toho bylo sledováno a účtováno o 8 projektech víceletých.
Dále bylo účtováno o 14 darech a příspěvcích. Všechny
přijaté prostředky byly vyúčtovány dle příslušných metodik
poskytovatelů v řádném termínu. U víceletých projektů byly
podávány pravidelné zprávy o realizaci. Požadované limity
spoluúčastí byly v předepsané výši naplněny i zásluhou našich
dárců a partnerů, kteří nám poskytli finanční a věcné dary.

Hlavními zdroji příjmů organizace byla podpora projektu Obhajoba
zájmů a práv osob se zdravotním postižením v České republice
podpořená Úřadem vlády České republiky ve výši 6 516 000 Kč,
dále dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí České
republiky ve výši 8 475 000 Kč na Poradenství NRZP ČR a dotace
na Euroklíč v České republice ve výši 4 689 000 Kč poskytnutá
Ministerstvem pro místní rozvoj. Na službu Poradenství byly
poskytnuty další finanční dotace od krajů a měst. Dalšími zdroji
bylo financování ostatních, vč. víceletých projektů ESF, a výnosy
z vlastní činnosti. V roce 2018 došlo ke kontrole ze strany Úřadu
vlády na přidělenou dotaci, ze závěrů vyplynula vratka ve výši
52 tisíc Kč, kterou jsme obratem uhradili.

K 31. prosinci 2018 nečerpala organizace žádný úvěr a neměla
žádnou nesplacenou půjčku. Sbírkový účet ke konci roku
vykazoval zůstatek Kč 244 047,37. Všem velkým i malým
a pravidelným dárcům děkujeme za podporu.
Hospodaření organizace za předchozí účetní období včetně
zprávy revizní komise bylo předloženo Republikovému
shromáždění dne 18. října 2018 a bylo schváleno.
Účetnictví a daně za rok 2018 zpracovávala účetní firma
AT Offix, s. r. o. Audit organizaci zpracovala Ing. Anithea
Škodová; výrok auditora je součástí této výroční zprávy.
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HOSPODAŘENÍ NRZP ČR V ROCE 2018
NÁZEV UKAZATELE
NÁKLADY CELKEM
spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek
opravy a udržování

CELKEM (V TIS. KČ)
39 020
7 450
67

náklady na cestovné

334

náklady na reprezentaci

135

ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění

8 445
17 176
4 973

ostatní sociální pojištění

63

zákonné sociální náklady

5

daně a poplatky

23

odpis nedobytné pohledávky

42

nákladové úroky

1

kurzové ztráty

1

jiné ostatní náklady
poskytnuté příspěvky

52
253

VÝNOSY CELKEM

37 785

provozní dotace

31 799

přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky
tržby za vlastní výkony a zboží
+ ZISK / − ZTRÁTA

4 292
48
1 646
−1 235
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
ALTECH, spol. s r. o.

Kolektory Praha, a. s.

Olomoucký kraj

ASEKOL, a. s.

Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených

Opel Česká a Slovenská republika

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Kraj Vysočina

Pardubický kraj

Asociace krajů České republiky

Královéhradecký kraj

Plzeňský kraj

Asociace organizací neslyšících,
nedoslýchavých a jejich přátel

Křížková Hanka

Pražská teplárenská, a. s.

Letiště Brno, a. s.

ROMAX agentura – Roman Minařík

Letiště Praha, a. s.

ROPID

Liberecký kraj

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Město Cheb

Ředitelství vodních cest České republiky

Centrum dopravních informačních
systémů MD České republiky, s. p.

Město Mariánské Lázně

Sanifair CZ, s. r. o.

Město Ostrov

Cesta za snem, o. s.

Síť pro rodinu

Městský obvod Plzeň 3

Cibulka Aleš

Metropolitní univerzita Praha

Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace

Česká asociace petrolejářského
průmyslu a obchodu

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Statutární město České Budějovice

Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky

Statutární město Hradec Králové

Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

Statutární město Pardubice

Ministerstvo zdravotnictví
České republiky

Střední zdravotnická škola Ruská

Asociace poskytovatelů sociálních
služeb České republiky, z. s.
Asociace zaměstnavatelů
zdravotně postižených České republiky

Česká lékařská komora
Česká správa sociálního zabezpečení
Česká zemědělská univerzita v Praze
České dráhy, a. s.
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Dostál Ondřej
Fond dalšího vzdělávání
FTV Prima, s. r. o.
Generální finanční ředitelství
HELO, s. r. o.
Hendaver, z. s.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s.
Karlovarský kraj
Kerndl Laďa
Klausová Livia

Ministerstvo životního
prostředí České republiky

Statutární město Karlovy Vary
Statutární město Plzeň
Středočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Svaz českých a moravských
výrobních družstev

Nadace ČEZ

Svaz měst a obcí České republiky

Nadační fond Emil

Svaz obchodu a cestovního
ruchu České republiky

Nakladatelství C. H. Beck
Nakladatelství UMÚN, s. r. o.
Národní muzeum
Národní památkový ústav
Národní park Šumava
Odborový svaz zdravotnictví
a sociální péče České republiky

Tragan Otakar
Úřad práce České republiky
Úřad vlády České republiky
Ústecký kraj
Wernerová Jitka
Zlínský kraj
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
ASEKOL, a. s., Praha
CRAZY Production, s. r. o, Ústí nad Labem

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

za mimořádnou finanční
podporu NRZP ČR

Crocodille ČR, spol. s r. o., Praha

ASEKOL, a. s.

DMA PRAHA, s. r. o., Kunice

NAKLADATELSTVÍ UMÚN, s. r. o.

Marcová Petra, Brno

Úřad vlády České republiky

MEI PROPERTY SERVICES, s. r. o., Praha
Město Otrokovice
Město Uherský Brod
MONIT plus, s. r. o., Brno

Nakladatelství UMÚN

Nadace ČEZ, Praha
Nadační fond Rovná šance
Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Liberec
Ortoservis, s. r. o., Praha
Spektra, v. d. n., Praha

NRZP ČR PODPOŘILA
P. Pecháčková
V. Šimůnková
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